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INTRODUÇÃO 

CONSIDERANDO a Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e suas alterações posteriores; 

CONSIDERANDO a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS  nº 145, de 15 de outubro de 2004, que 

aprova a Política Nacional de Assistência Social – PNAS;  

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 

aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 

CONSIDERANDO a lei 12.101 de 27 de dezembro de 2009, que define os parâ-

metros para Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta: 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 DA ASSOCIAÇÃO LUGAR DE AMOR E RES-

TAURAÇÃO - LUAR, uma associação sem fins lucrativos, de atendimento na área 

da Assistência Social - proteção básica, que há 09 anos oferta ao município de 

Votorantim Projetos e Serviços voltados à promoção da convivência e do forta-

lecimento de vínculos familiares e comunitários através de ações comunitárias e 

socioeducativas. 
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BREVE HISTÓRICO  

A Associação Lugar de Amor e Restauração – LuAR é uma associação de direito 

privado, de atendimento na área da assistência social – proteção básica, que presta ser-

viços de convivência e fortalecimento de vínculos, sem fins lucrativos e de interesse pú-

blico. 

A LuAR, tem sua história iniciada com o Projeto Vinde a Mim os Pequeninos, re-

alizado voluntariamente pelo casal Jorge e Maria Passador, os quais criaram o projeto 

para atender semanalmente crianças do Jd. Novo Mundo, em Votorantim, oferecendo-

lhes estímulo ao desenvolvimento cidadão, alimentação e entrega de sacolinhas de na-

tal.  

Com o decorrer dos anos, o trabalho foi crescendo e em meados de 2005, o de-

partamento de Ação Social da Igreja Metodista Livre em Sorocaba - IMEL se une ao Vinde 

a Mim, ajudando com os custos do aluguel da sede do projeto. 

Em setembro de 2009 o trabalho desenvolvido através do Projeto Vinde a Mim 

os Pequeninos foi finalmente formalizado com a fundação da Associação Lugar de Amor 

e Restauração – LUAR e em março do ano seguinte, a LuAR recebe o título de Utilidade 

Pública Municipal, conferido pela Lei 2.117, de 18/03/2010. Diante disso, seus trabalhos 

foram qualificados de forma a se enquadrar nas determinações da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS e nas resoluções do CNAS - Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

Em 2011, a LuAR iniciou parceria com a empresa VALID e com o  

SENAI, dando início ao Projeto Horizontes, que oportuniza a jovens do território a inclu-

são no mercado de trabalho por meio do programa de aprendizagem. A parceria, man-

tida até a presente data, contribuiu para incremento de renda familiar e inserção no 

mercado de trabalho, já tendo formado 140 jovens aprendizes. 

Em 2014, a LuAR participou do Concurso de Seleção de Projetos Sociais - CON-

SEPS, capacitando membros da equipe na metodologia PMD Pró e teve seu projeto de 

Inclusão Digital selecionado, recebendo recursos para sua implantação. 

Em 2015 e 2016 a LuAR foi condecorada com o Selo Social – título concedido pelo 

Instituto Abaçaí em conjunto com a Prefeitura de Votorantim, em reconhecimento ao 

trabalho realizado e impactos sociais gerados pela Organização. 
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A Instituição prima pelo desenvolvimento integral da criança e do adolescente. 

Assim, a LuAR constitui-se num espaço de convivência, em meio aberto, que oferece 

estímulos para formação cultural e cidadã, desenvolvimento do protagonismo e da au-

tonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialida-

des de cada indivíduo, respeitando seu ciclo de vida. A Instituição realiza o Projeto Cres-

cer, que desenvolve suas intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e es-

portivas através de oficinas como jogos, musicalização e coral, informática, inglês, valo-

res, judô, artes e culinária, as quais são realizadas conforme disponibilidade orçamentá-

ria. Além de ações de apoio psicológico e social, como formas de expressão, interação, 

aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Atendendo, prioritariamente crianças e 

adolescentes submetidos a situações de vulnerabilidade ou violação de direitos consti-

tucionais, as atividades desenvolvidas contribuem para ressignificar vivências de isola-

mento e/ou outras violações, bem como propiciar experiências favorecedoras do desen-

volvimento da sociabilidade e na prevenção de situações de risco social.  
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Representante legal da entidade: Kenji Yosida 

Cargo: Presidente Profissão: Empresário 

CPF: 010.868.318-45 RG: 7.107.753 Órgão Expedidor: SSP/SP 

Telefone: (15) 3411-3990 Celular: (15) 9.8815-6695 E-mail: contato@luar.org.br 

 

Coordenador Técnico do Serviço: Joelma Hessel 

Cargo: Assistente Social Profissão: Serviço Social 

CPF: 220.028.928/65 RG: 35.353.503-5 Órgão Expedidor: SSP/SP 

Reg. Profissional: 57.137 E-mail: contato@luar.org.br 

 

. 

 

 

 

CERTIFICADOS, TÍTULOS, QUALIFICAÇÕES E REGISTROS. 

CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Votorantim- nº 02 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Votorantim- nº 01 

CEE - Cadastro Estadual de Entidade 

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.117 de 18/03/2010 

IDENTIFICAÇÃO 
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Conforme artigo 3º do Estatuto Social da Associação Lugar de Amor e Restaura-

ção – LuAR, registrado sob nº 1550 no Cartório Oficial de Registro de Civil de Pessoas 

Jurídicas de Votorantim/SP, na data de 15/12/2017, descrevemos, na íntegra as finali-

dades estatutárias: 

Art. 3º - Constituem objetivos e finalidades sociais da Associação Lugar de Amor 

e Restauração: 

I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência; 

II. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes; 

III. O atendimento e assessoramento aos beneficiários da Assistência Social e a 

defesa e garantia de seus direitos. 

IV. Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento 

de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

V. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

VI. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 

para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

VII. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional;  

VIII. Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas 

e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;  

IX. Favorecer o desenvolvimento de atividades Intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários; 

X. Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 

competências específicas básicas; 

XI. Promoção da orientação nutricional; 

XII. Promoção do Voluntariado; 

XIII. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais; 

A - FINALIDADES  ESTATUTÁRIAS E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
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XIV. Promoção da Saúde e da Educação. 

 

 

Geral: Oferecer serviços de proteção básica como estratégia de inclusão social e ações 

preventivas para crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Específicos: 

 Realizar atividades socioassistenciais junto a crianças, adolescentes e jovens de 

6 a 20 anos e suas famílias, no intuito de fortalecer a convivência familiar e comunitária 

e prevenir a ocorrência de risco social;  

 Promover o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, bem como enca-

minhamentos aos serviços ofertados pela rede de proteção, sempre que necessário; 

 Promover à criança/adolescente/jovem um ambiente saudável, rico em expe-

riências lúdicas, lazer, recreação, bem como estimular o desenvolvimento de potencia-

lidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;  

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crian-

ças, adolescentes e jovens e suas famílias; 

 Garantir a segurança de acolhida à criança/adolescente/jovem e sua família; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 

 Estimular o desenvolvimento integral da criança/adolescente/jovem, a fim de 

que se torne um adulto consciente de seus direitos e deveres, aptos a tomada de deci-

sões adequadas à boa convivência em sociedade. 

  

 

 

A planilha abaixo apresenta os recursos totais utilizados pela LuAR na execução de todas 

atividades realizadas em 2017. 

B - OBJETIVOS 

C – RECURSOS UTILIZADOS 
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RECEITAS COM RESTRIÇÃO VALOR (R$) % 

Convênio Estadual  R$ 21.701,60 7% 

Convênio Municipal  R$ 48.000,00 16% 

FUMCAD/CMDCA R$ 63.440,16 22% 

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO VALOR (R$) % 

NFP - Nota Fiscal Paulista R$ 42.066,29 14% 

Eventos R$ 55.891,51 19% 

Doações R$ 54.253,67 19% 

Outras Receitas + Bazar + Receitas Financeiras R$ 7.243,89 2% 

TOTAL R$ 292.597,12 100% 

 

 

 

 

Descrição dos 
ambientes dis-
poníveis 

Quant. 

Equipamento /mó-
veis disponíveis para 
o desenvolvimento 
do serviço 

Materiais de con-
sumo 

D - INFRAESTRUTURA 
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Sala Coordena-
ção 

1 

2 mesas, 2 armários, 1 
computador, 1 im-
pressora; 4 mesas e 6 
cadeiras, 1 telefone. 

Papel sulfite, canetas, im-
pressos gráficos, cartuchos 
de tinta preta e colorida, e 
demais materiais de escri-
tório; energia elétrica. 

Recepção 1 

2 mesas, 4 cadeiras, 2 
armários de madeira, 
1 armário (plástico), 2 
computadores, 1 tele-
fone, 1 raque, 1 moni-
tor (câmeras de segu-
rança), 1 telefone, 2 
notebooks e 1 data 
show. 

Papel sulfite, canetas, im-
pressos gráficos, cartuchos 
de tinta preta e colorida, e 
demais materiais de escri-
tório; energia elétrica. 

Salas para ofici-
nas 

2 

Cada sala contém: 1 
mesa e 1 cadeira, 15 
cadeiras universitá-
rias, 1 armário de me-
tal, 1 quadro branco 

Papeis diversos, canetas, 
lápis de cor, canetinhas, 
materiais para as oficinas; 
energia elétrica. 

Brinquedoteca 1 

1 mesa, 1 banco, 2 ar-
mários, tapete, almo-
fadas, livros, jogos, 
caixas de brinquedos. 

Papeis diversos, canetas, 
lápis de cor, canetinhas, 
materiais para as oficinas; 
energia elétrica. 

Oficina de Artes 1 
1 mesa, 2 bancos, ma-
teriais de artes. 

Materiais para as oficinas 
de artes, água e energia 
elétrica. 

Sala de Instru-
mentos Musicais 

1 

Prateleiras e instru-
mentos musicais di-
versos (flautas doce, 
tambores, violão cai-
xas etc). 

Energia elétrica. 

Sala Projeto Ho-
rizontes 

1 

17 mesas, 17 cadei-
ras, 2 computadores, 
1 notebook, 1 Da-
tashow, 1 ar condicio-
nado, 1 quadro 
branco. 

Papeis canetas, impressos, 
energia elétrica. 

Sala de Informá-
tica 

1 
17 computadores, 17 
raques, 17 cadeiras, 1 
ar condicionado. 

Papeis canetas, impressos, 
energia elétrica. 
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Sala de apoio 1 
1 mesa, 2 cadeiras, 1 
computador. 

Papel sulfite, canetas, im-
pressos gráficos, cartuchos 
de tinta preta e colorida, e 
demais materiais de escri-
tório; energia elétrica. 

Refeitório 1 
3 mesas, 6 bancos, 1 
bebedouro, mesa de 
pingue pongue 

Descartáveis (copos, papel 
toalha, guardanapos de pa-
pel, pratos e talheres); 
água; energia elétrica. 

Salão 1 

70 cadeiras universi-
tárias, 4 bancos, ta-
tame de EVA, 4 venti-
ladores de grande 
porte, 2 lousas. 

Energia elétrica. 

Cozinha  1 

1 freezer, 1 fogão in-
dustrial, 1 coifa, 1 
mesa de inox, armá-
rios embutidos, 1 pia, 
bancadas em már-
more, 1 lavatório, 1 
bebedouro, 1 micro-
ondas, 1 telefone. 

Alimentos (mercearia, hor-
tifrutigranjeiros etc); des-
cartáveis (papel toalha, co-
pos etc); água; energia elé-
trica.  

Cozinha de apoio 1 
1 pia, bancadas em 
mármore, 1 geladeira 
industrial, 1 fruteira. 

Alimentos (mercearia, hor-
tifrutigranjeiros etc); car-
nes; descartáveis (papel to-
alha, copos etc); água; 
energia elétrica.  

Despensa 1 Prateiras Alimentos (mercearia). 

Almoxarifado 
(Prod. higiene e 
limpeza) 

1 Prateleiras Energia elétrica. 

Banheiro Mascu-
lino 

1 
2 sanitários, 2 mictó-
rios, 2 pias 

Água, energia elétrica, pro-
duto de higiene, limpeza e 
descartáveis. 

Banheiro Femi-
nino 

1 
3 sanitários, 3 pias, 1 
espelho 

Água, energia elétrica, pro-
duto de higiene, limpeza e 
descartáveis. 
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Banheiro Ex-
terno 

1 
1 sanitário, 2 boxes, 1 
armário (tipo col-
meia), 1 prateleira 

Água, energia elétrica, pro-
duto de higiene, limpeza e 
descartáveis. 

Área externa 
(apoio) 

1 1 mesa, 1 tanque Água, energia elétrica. 

Área Externa 1 
Espaço aberto, utili-
zado para jogos e 
brincadeiras. 

Jogos, brinquedos. 

 

 

 

  
Facahada 

 
Frente - Entrada Principal  

  
Salão 

 
Salão 

 

 

  

D.1 – FOTOS INFRAESTRUTURA 
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Corredor interno 

 
 
 

Corredor Interno 

  
Sala Coordenação 

 
 
 

Sala Serviço Social e Recepção 
 
 

  
Laboratório de Informática 

 
Sala – Projeto Horizontes 
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Brinquedoteca 

 
Biblioteca 

 
 
 

  
Sala de Oficinas – 1 

 
Sala de Oficinas – 2 

 
 
 

  
Cozinha Principal 

 
Cozinha Principal 
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Cozinha de Apoio 

 
Despensa 

 
 
 

  
Refeitório 

 
Refeitório 

 
 
 

  
Entrada Lateral - Corredor Externo 

 
Área Externa 
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Área Externa Área Externa 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Em sintonia com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a Política Nacional 

de Assistência Social - PNAS e a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, o público-

alvo da Associação Lugar de Amor e Restauração- LuAR são crianças e adolescentes e 

suas famílias. As características das famílias residentes na região evidenciam necessida-

des que requerem um trabalho sistematizado de ações socioeducativas. Assim, os aten-

dimentos realizados pela LuAR se dão de forma continuada, permanente e planejada, 

através da prestação dos serviços e a execução de projetos nos termos da Lei nº 8.742, 

de 07 de dezembro de 1993 (LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social), alterada pela Lei 

12.435 de 06 de julho de 2011. 

Atendendo com prioridade famílias beneficiárias de programas de transferência 

de renda como o Programa Bolsa Família, com precário acesso a renda e a serviços pú-

blicos; egressos de medida socioeducativa em meio aberto; em cumprimento ou egres-

sos de medida de proteção, adolescentes vinculados a programas de combate à violên-

cia e ao abuso e exploração sexual, encaminhados através da rede socioassistencial, 

E – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), ou em situação de vul-

nerabilidade social de baixa complexidade, referenciados à Instituição através do CRAS 

(Centro de Referência da Assistência Social), situações de evasão e/ou baixa frequência 

escolar entre outras demandas de competência do Conselho Tutelar do município. 

Caracterizado como um serviço de proteção social básica que promove a convi-

vência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para crianças e adoles-

centes de 06 a 20 anos. Trata-se da realização de oficinas socioeducativas por meio de 

atividades de formação cultural e cidadã, observando peculiaridades que contribuam 

para a elaboração de um projeto de vida dos atendidos. 

A LUAR desenvolve o “Projeto CRESCER”, onde são realizadas atividades como: 

atendimento social e psicológico, oficinas brincantes como arte/culinária, jogos, infor-

mática, inglês, judô, valores, música e coral, raciocínio lógico, dentre outras atividades 

de aprendizagem,  desenvolvidas em consonância com o princípio da proteção integral 

da criança e do adolescente, respeitando a sua condição peculiar de pessoa em desen-

volvimento, buscando garantir aquisições progressivas de acordo com seu ciclo de vida. 

Por meio do projeto CRESCER a LuAR atende crianças e adolescentes de 06 a 16 anos, 

com atividades de segunda a sexta-feira. Tais atividades são realizadas em grupos de até 

30 crianças/adolescentes. Com essas variadas formas de intervenções pautadas em ex-

periências lúdicas, culturais e esportivas, alcançamos o resultado positivo das expres-

sões, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.  

No serviço oferecido para jovens e adolescentes na faixa etária de 16 a 20 anos, 

o Projeto HORIZONTES atua com a proposta de formação, preparação e inclusão ao 

mundo do trabalho. Trata-se de uma parceria com a empresa VALID e o SENAI, por meio 

da qual são desenvolvidas atividades relacionadas ao programa de aprendizagem no 

âmbito Administrativo. Tais atividades são realizadas em horários alternados ao da es-

cola. Também para esta faixa etária, o Projeto Expandindo Horizontes, cujas atividades 

incluem ações de desenvolvimento e protagonismo juvenil, por meio dos cursos Habi-

tudes – hábitos e atitudes do líder  e  Guia de Carreiras – Yes. As atividades de capacita-

ção propõem a construção de novos conhecimentos e a formação de atitudes e valores 

que contribuam para o desenvolvimento integral do adolescente, estimulando-o ao au-

toconhecimento e da autoliderança e promovendo a reflexão acerca da escolha  
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ATIVIDADE 1: Jogos e Brincadeiras – Durante o decorrer do ano, as atividades 

foram realizadas com o objetivo de fortalecer a percepção do “eu” e sua importância, 

fortalecendo o vínculo entre os participantes por meio de dinâmicas e atividades como 

o que o outro nos reflete de acordo com seu comportamento e atitude, como devemos 

reagir diante uma situação de perda na vida, como em um simples jogo ou algo mais 

complexo, como um campeonato. Jogos que estimularam os movimentos físicos 

trabalharam o raciocínio utilizando valores matemáticos, jogos e campeonatos entre as 

equipes como vôlei, futebol, ensaios e técnicas de modalidades esportivas, entre outras 

diversas atividades como gincanas de queimada, cabo de guerra. Sempre relacionando 

temas ao período do ano referente às datas de comemoração cultural.  

*Todas as atividades foram elaboradas e realizadas respeitando cada ciclo, 

sempre relacionando os temas de acordo com período de desenvolvimento dos 

indivíduos.   

 ATIVIDADE 2:   Judô - No decorrer do ano as crianças e adolescentes 

apresentaram interesse positivo para a modalidade do esporte, regras e técnicas de 

projeção. A prática do Judô trouxe o benefício do fortalecimento físico e 

desenvolvimento cognitivo na organização técnica e tática de cada jogo, propiciou o 

desenvolvimento da agilidade, autoestima e defesa pessoal, oportunizou o conceito 

cultural e disciplina para aumentar a qualidade de vida. O instrutor realizou rodas de 

conversa abordando temas e assuntos diversos como orientação no âmbito de respeito 

ao próximo, conceitos de cidadania e os riscos com envolvimento e escolhas erradas na 

vida. O resultado dessa atividade oportunizou o sentimento de cooperação e disciplina, 

através do respeito mútuo. Na Festa da Família realizada em dezembro, foram 

apresentadas aos convidados as técnicas de projeção e defesa pessoal e houve 

cerimônia de troca de faixa. 

ATIVIDADE 3: Música – No ano de referência a oficina de música elucidou a 

importância da cultura musical. Foram trabalhados a expressão corporal com 

brincadeiras rítmicas como uma atividade que elucida a criatividade, incitando a 

melhora na percepção auditiva, utilizando instrumentos para bater no ritmo das 

músicas, exercícios tocando notas, audições e percepções (ouvindo e imaginando as 

F – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO 
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músicas), conhecendo os detalhes dos sons emitidos por cada instrumento de 

percussão, por exemplo, tocando a semínima, colcheia e semi-colcheia. Ao longo do ano 

foram realizadas apresentações abertas ao público no evento da Festa da Família (nos 

dias 25 de junho e 03 de dezembro/2017), que acorreram no salão da LuAR, contando 

com a presença dos pais, familiares e convidados mantenedores da Instituição e 

apresentações fechadas como por exemplo, para as turmas do 5º ano do colégio 

Renascer. O objetivo dessas atividades foi aguçar a percepção auditiva no entendimento 

do agudo e grave, sons curtos e longos, desenvolvendo a expressividade, a concentração 

e atenção auditiva na percepção dos parâmetros de sons. O resultado alcançado foi o 

aumento do poder de concentração, facilitando o aprendizado e potencializando a 

memória das crianças, incentivando o grupo à apreciação da cultura musical na vida das 

pessoas e a importância do trabalho em equipe.  

*O instrutor utilizou para as atividades desenvolvidas, baquetas, caixas de som, 

notebook, tambores e flautas.  

* As oficinas de musicalização foram realizadas com recurso do Projeto Música e 

Educação (aporte feito pela empresa IHARA e Sr. Luiz Massami em dezembro/2016, via 

FUMCAD). 

ATIVIDADE 4: Oficina de Arte/Culinária – No ano de referência foram realizadas 

atividades de culinária saudável, através do aproveitamento integral dos alimentos com 

receitas práticas como: brigadeiro de beterraba, cupcakes de cenoura com chocolate, 

doce de banana utilizando a fruta para o suco e sua casca para o doce com leite em pó,  

biscoitos e docinhos de confeito, espetinho de morango, salgados como mini pizza e 

coxinhas de frango e queijo, tendo como objetivo estimular e incentivar o convívio 

social, promovendo o autoconhecimento, o conceito de solidariedade e trabalho em 

equipe. As crianças e adolescentes confeccionaram um caderno de receitas, em material 

EVA e cartolina. Esses momentos promoveram reflexões e diversões e tornaram-se 

fundamentais para o bom desenvolvimento individual, pois toda criança tem direito a 

ter momentos de alegria, diversão e alimentação saudável.  A mesma oficineira realizou 

também uma oficina de artes voltada para atividades específicas sendo, elaborações de 

produtos relacionados ao tema em destaque de cada mês, que no decorrer do ano, 

abordaram várias temáticas relacionadas às comemorações culturais. Realizaram 

artesanatos em panos de pratos, confecção de máscaras para a páscoa, pinturas em 
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MDF, decorativos aromatizadores de ambientes, confecção de almofadas modelo de 

joaninha, enfeites decorativos para semana em comemoração ao dia 12 de outubro (dia 

das crianças) e festa natalina (exposição na festa da família, em dezembro). Todas as 

atividades foram realizadas com temáticas dentro de um contexto de trabalho em 

desenvolvimento, as quais, as oficinas se conversem entre si, ou seja, as crianças e 

adolescentes conseguem absorver o conhecimento das orientações e informações 

lançadas em todas as atividades realizadas, pois, uma complementa a outra. As 

atividades elucidaram a preservação do meio ambiente, o conhecimento monetário, 

com conceitos de saúde e educação financeira, o desenvolvimento da cooperação do 

trabalho em grupo, fortalecendo o convívio social e o conceito de equipe.  

ATIVIDADE 04: Inglês – Durante o primeiro semestre de 2017, foi realizada a 

oficina de Inglês, que utilizou diversas técnicas de aprendizagem de fácil absorção pela 

memória das crianças. Foram ensinadas a escrita e pronúncia de palavras do cotidiano, 

nome de objetos, animais, etc. Despertar na infância o interesse por uma língua 

estrangeira abre um leque de conhecimentos que se tornará diferencial, possibilitando 

oportunidades na fase adulta, quando chegar o momento de escolher uma carreira 

profissional. O contato com outra língua possibilita o estimulo de potencialidades, 

habilidades e talentos. Durante a interação do grupo foram tratados temas relacionados 

ao convivo social, conceitos de cidadania e cultura.  

ATIVIDADE 5: Oficina de Arte Terapia – A oficina de arteterapia, realizada no 

segundo semestre, contemplou atividades que promoveram o desenvolvimento da 

habilidade motora fina, coordenação motora e interação em grupo, através de oficinas 

como casinha com porta e chave, confecção do jogo de pebolim na caixa de sapato, 

dominó de palitos coloridos de sorvetes, confecções de enfeites decorativos com temas 

comemorativos como dia das crianças e tema natalino, elaboração de cartazes e cartões 

de natal, fabricação de porta retrato (essa fabricação foi uma interação juntamente com 

o projeto de educação financeira da oficina “brincando com a matemática,” que foi 

realizada posteriormente). Os trabalhos foram realizados em conjunto, de forma que as 

crianças fizessem as atividades em grupo, sempre contando em algum momento da 

ajuda do próximo. O intuito foi desenvolver jogos e atividades que promovessem essa 

integração em grupo, aprendendo a compartilhar os materiais utilizados e auxiliar o 

colega que necessita de ajuda com as cores, recortes e colagens. Essas atividades 
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promoveram a paciência das crianças e adolescentes durante o processo de 

desenvolvimento da tarefa proposta. O objetivo final dessa oficina foi sempre buscar 

uma observação no aspecto psicológico através da arte, assim, as crianças e 

adolescentes desenvolveram suas habilidades e criatividade e tiveram uma avaliação 

técnica no âmbito psicológico daquilo que foi por elas desenvolvido.  

ATIVIDADE 6: Raciocínio Lógico - As atividades foram produzidas de forma lúdica 

com inúmeras brincadeiras e jogos que promoveram o interesse dos participantes, por 

meio da oficina Brincando com a Matemática  - Respeitando o ciclo de desenvolvimento 

cognitivo e faixa etária dos indivíduos, foram desenvolvidas atividades lúdicas tais como, 

jogos e dinâmicas, que estimularam o raciocínio lógico dos participantes. Fora realizadas 

oficinas com a utilização de cores, formas, números. Dentre outras atividades, foi 

realizada a simulação de uma feira, onde as crianças e adolescentes aprenderam sobre 

educação financeira e sobre os três “Gs” – Ganhar, Gastar, Guardar, es proporcionando 

de forma lúdica e divertida, uma noção de como funciona a educação e a saúde 

financeira na fase adulta. 

ATIVIDADE 7:  Português Divertido - Foram realizadas atividades que 

contemplaram palavras cruzadas, palavras escritas brincando de forca, utilizando a 

palavra “Verdade,” enaltecendo a importância de sempre dizer a verdade. Fizeram 

bingos de palavras que promoveram o desenvolvimento da leitura através de 

elaboração de frases, leitura e discussões de contos (livros e autores variados). 

Trabalharam na interpretação de diversas leituras, elucidando regras básicas de 

português e gramática.  Ao longo do ano, foram realizadas ações de estímulo à leitura, 

somando mais de 200 livros lidos pelas crianças e adolescentes. Todo contexto aplicado 

foi trabalhado com objetivo de despertar a atenção da criança e do adolescente e reter 

essa atenção durante todo o desenvolvimento da atividade, de forma a estimular o 

conhecimento por meio da leitura. 

ATIVIDADE 7: Brinquedoteca – Esses foram momentos de brincar, entrar no 

mundo da fantasia com brinquedos disponibilizados no ambiente, onde as crianças brin-

caram interagindo com colegas e com a facilitadora, que neste espaço de brincadeiras, 

observa o comportamento das crianças, conseguindo se aproximar de forma lúdica, 

abordar vários assuntos. Realizaram leitura de livros de Contos, conversas sobre as his-

tórias, brincadeiras. As crianças aprenderam a importância da organização, deixando o 
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ambiente de acordo como o encontraram e a respeitar a vez do próximo para brincar. 

Esta oficina tem por objetivo propor momentos que promovam reflexões nas tomadas 

de decisão que possibilitem atitudes éticas e surgiu da necessidade de repensar alguns 

comportamentos vigentes na sociedade atual, tais como individualismo, agressividade, 

dificuldade de cumprimento de combinados estabelecidos pelo grupo e de lidar com 

frustrações. Uma das ações de intervenção trabalhada com as crianças foi o cuidado 

com o próprio espaço, zelando pelo asseio e conservando o que é de uso coletivo, o 

bem-estar e a interação do grupo. 

ATIVIDADE 8: Dança – Durante o exercício de 2017 foram trabalhados vários 

ritmos de danças, ensaios de coreografias, brincadeiras de movimentos rítmicos, 

aquecimento e alongamento, diagonal de manobras como parada de mão e preparação 

para mortal, o exercício do lenço com os pés e as mãos. O objetivo trazido pela oficina 

de dança foi melhorar o tempo de concentração, desenvolver a noção corporal e a 

coordenação motora fina, proporcionar melhor integração e respeito entre o grupo. Os 

resultados foram alcançados e a música trouxe para os participantes o desenvolvimento 

da autoestima e, também, possibilitou o estimulo de potencialidades e desenvolvimento 

de habilidades para manobras complexas. 

*Durante a interação do grupo foram tratados temas relacionados ao convivo 

social e conceitos de cidadania e valores.  

 

ATIVIDADE 9: Informática – As oficinas de Informática foram realizadas junto às 

crianças e adolescentes com atividades de acordo com a divisão de turmas por faixa 

etária, contando com pesquisas de imagens de vários lugares do mundo - aprenderam 

a utilizar o Google Maps e Street View, propiciando às crianças e adolescentes uma 

noção da expansão do mundo, diferentes localizações e culturas. Os adolescentes 

tiveram oficinas sobre o processo de criação de um anúncio de publicidade - o objetivo 

foi desenvolver a criatividade e pensamento crítico, impulsionar a exposição de ideias 

de cada um. No geral as atividades desenvolvidas proporcionaram o incentivo à 

informática como forma de leitura, pesquisa e aprendizagem, explanando de forma 

lúdica, a importância do saber utilizar as ferramentas disponíveis na internet, para 

aprimoramento do conhecimento cultural e inclusão digital. 
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ATIVIDADE 10: Valores – Nesse momento foram trazidas noções culturais, 

éticas, comportamento social em coletividade e individual, valores morais na sociedade. 

Foram trabalhados temas específicos aos meses de referência, trazendo em cada tema 

uma dinâmica que elucidasse os valores de convivência e preservação do meio 

ambiente, prevenção acerca de drogadição e orientações de hábitos saudáveis, 

temáticas abordadas na contextualização lúdica, com conversas e estratégias 

relacionadas aos temas. Foram utilizados como ferramentas músicas e livros (diversos 

autores e compositores). Por exemplo: o livro “O Amor Tem Todas As Cores” autora 

(Márcia Honora), houve rodas de conversas, que abordaram os temas propostos, 

conscientizando crianças e adolescentes sobre reciclagem, economia de água, a 

importância dessa economia e o impacto gerado no meio ambiente. O tema abordado 

trouxe menção do verbo “amar” - em como podemos demonstrar amor a si mesmo 

respeitando a natureza, através do comportamento, respeitando as pessoas e o meio 

ambiente em que vivemos e a importância de sempre se buscar o lado positivo das 

situações. Posteriormente, com os valores identificados, elaboraram cartazes com 

desenhos e escreveram palavras chave e frases sobre a música, utilizaram recortes de 

jornais, revistas, cartolinas, cola, tesoura, todos esses procedimentos contribuíram para 

o desenvolvimento das crianças e adolescentes num contexto geral de aprendizagem. O 

resultado alcançado dessas atividades foi incitar as reflexões sobre as atitudes tomadas 

através de cuidados com o planeta terra, com boas atitudes tomadas no dia-a-dia, 

promovendo a compreensão de entender que as pessoas podem adotar práticas que 

fazem a diferença para um mundo ecologicamente melhor, cuidados com a saúde e 

hábitos saudáveis, a reflexões e orientações sobre o real significado de sonhos e 

conquistas durante a vida, reflexões acerca de emoções que nos movem no dia-a-dia, 

com pessoas do nosso convívio social, como amigos e família e reflexões acerca das 

orientações e prevenção de uso de drogas.  

*Para abordar essa temática foram desenvolvidas rodas de conversas, onde 

puderam se olhar nos olhos e discutir exemplos de comportamento, contar histórias 

sobre as diversas formas e maneiras de demonstrações de amor e respeito por si mesmo 

através de cuidados consigo e o amor e respeito mútuo.  

 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2017 

Página 23 de 53 

 

PROJETO HORIZONTES - O Projeto Horizontes foi desenvolvido em parceria com 

o SENAI e a empresa VALID, oferecendo curso de Assistente Administrativo, com 

duração de 10 meses e um total de 400/horas. Foram atendidos 32 jovens e 

adolescentes com idades entre dezesseis e vinte anos. As aulas ministradas na sede da 

LuAR foram relacionadas à área de gestão, conforme currículo do curso assistente 

administrativo do SENAI e as atividades práticas do programa de aprendizagem foram 

realizadas na empresa VALID. Em junho, 16 jovens aprendizes participaram da cerimônia 

de formatura, realizada na LuAR e em agosto, outros 16 aprendizes iniciaram o primeiro 

semestre do curso. O resultado alcançado foi a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho e a promoção da reflexão e ressignificação de valores e projetos de vida, 

incentivando-os ao protagonismo juvenil e assertividade na tomada de decisões. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

FESTA DE ANIVERSÁRIO – No ano de referência as festas de aniversário das 

crianças e adolescentes atendidos pelo projeto CRESCER, foram realizadas 

mensalmente, com o apoio da empresa Iguatemi Business Sorocaba.  

PROJETO CULTURA DE PAZ – Por meio de parceria entre a LuAR e o Lions Clube 

de Votorantim, no ano de referência, entre os meses de agosto a outubro, foi realizado 

o projeto voltado à Cultura de Paz, onde crianças e adolescentes refletiram sobre ações 

de paz no quotidiano e no mundo. 11 Crianças e adolescentes participaram do concurso 

promovido pelo Lions Clube de Votorantim desenvolvendo, individualmente, um cartaz 

que representasse a temática do projeto e, no dia 29/09, foi realizada a cerimônia de 

escolha do cartaz que representaria Votorantim na etapa Estadual do projeto.  Todos os 

participantes receberam do Lions Clube de Votorantim um certificado de participação e 

os cartazes foram publicados na página do facebook da LuAR e expostos para 

apresentação da Festa da Família. 

DIA DAS CRIANÇAS - Em comemoração ao dia das crianças, em 12 de outubro, 

foi realizada uma semana inteira de recreação e muita diversão, com brinquedos 

infláveis, piscina de bolinhas, pula-pula, gincanas de bexiga com água, dentre outras. Foi 

realizada festa com bolo, doces e entrega de presentes que foram doados pela empresa 

VALID.   
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PASSEIOS – No dia 23/08 as crianças e adolescentes puderam prestigiar ao espetáculo 

do Circo Fantástico, com temporada na cidade de Sorocaba. Para realização deste passeio, 

contamos com a doação de convites do Centro Comunitário Padre Luis Scrosopi (Projeto 

ALEGRIA), transporte da Secretaria de Desporto de Votorantim, equipe voluntária da LuAR como 

monitores e alguns pais que estiveram presentes.  

 No dia 16/11 as crianças e adolescentes da LuAR participaram de uma recreação 

no Parque Chico Mendes, um dia com muita alegria, brincadeiras e piquenique coletivo, 

onde todos puderam participar e aproveitar a natureza ofertada pelo local.  Para este 

passeio contamos com o apoio da empresa Leo Transportes, que cedeu o ônibus como 

cortesia. 

COLÉGIO RENASCER – No dia 23 de novembro as crianças da LuAR receberam 

dos alunos do 5º ano do Colégio Renascer brinquedos que foram arrecadados através 

de uma campanha de cunho social.  

ESPETÁCULO MÁGICO - No dia 25 de outubro o CRAS Novo Mundo promoveu 

uma apresentação de mágica, com palhaços e carrinho de pipoca para as crianças e 

adolescentes do Projeto CRESCER. Um evento viabilizado através da Secretaria de 

Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.  

REUNIÕES COM PAIS E/OU RESPONSÁVEL – Promovemos reuniões individuais 

com pais e/ou responsável no acompanhamento mais próximo com as crianças e 

adolescentes que apresentaram alguma dificuldade de relacionamento em grupo e ou 

individual e quando se fez necessário, em comum acordo entre equipe e responsável 

pela criança ou adolescente, encaminhamos para acompanhamento psicológico.   

Foram realizadas reuniões em grupo, tratando assuntos relacionados a eventos 

da Instituição e orientações gerais, tais como, apresentação das oficinas, faltas, 

documentação, parcerias, eventos, renovação de matricula, orientações acerca do 

Programa PAF (Programa Atleta do Futuro), promovido pelo SESI Votorantim com 

inscrições abertas para crianças e adolescentes da rede de ensino público de 

Votorantim, dentre outros. Nessas reuniões foram realizadas avaliações do projeto 

CRESCER, obtendo 100% de aprovação pelos pais nas duas avaliações realizadas 

(Junho/2017 e Outubro/2017). 

PROJETO MULHERES NOVO MUNDO (ENACTUS) – Tendo como público-alvo as 

mães das crianças e adolescentes atendidos pela LuAR, finalizou-se o curso em 29 de 
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novembro e foram entregues os certificados de capacitação para as mulheres 

integrantes do Projeto “Mulheres Novo Mundo” - uma parceria que sucedeu no ano de 

2017 com o grupo ENACTUS (formado por alunos da UFSCAR) que desenvolveram um 

projeto social com as mulheres da comunidade, visando o empoderamento pessoal, o 

empreendedorismo, a melhora na autoestima e qualidade de vida dos envolvidos.   

 

PROJETO EXPANDINDO HORIZONTES – Em 2017, 13 adolescentes participaram 

do curso Habitudes – Hábitos e Atitudes do Líder e 07 participaram do curso Guia de 

Carreiras, Yes! Utilizando a metodologia da Universidade da Família (UDF), os cursos 

abordaram temas voltados ao desenvolvimento da autoliderança (Habitudes) e à 

escolha profissional (Yes).  

FESTA DA PIZZA – No dia 07 de dezembro a Associação LuAR promoveu para as 

crianças e adolescentes da Instituição a festa da pizza, uma festa de confraternização de 

fim de ano, na qual ganharam brinquedos arrecadados por voluntários (pessoa física), 

contando também, com a colaboração e participação do “GRUPO SUA DOAÇÃO 

TRANSFORMA VIDAS”, que contribuiu com a doação de bolos, refrigerantes, sorvetes e 

sacolinhas de doces e do Natal Sem Fome, que contribuiu com a doação das pizzas. A 

Festa da Pizza foi realizada como parte de um projeto de incentivo à leitura, onde, a 

festa seria realizada mediante a leitura de 40 livros ou mais pelas crianças e adolescentes 

no segundo semestre. 

OFICINAS DE DANÇA - Atividade realizada para a comunidade durante o segundo 

semestre de 2017, semanalmente, nos dias de quarta-feira, entrando em recesso no 

mês de dezembro. O resultado final dessa atividade foi à promoção do convívio social, 

melhoria da saúde através da flexibilidade corporal e bem- estar físico e mental dos 

participantes. 

DOAÇÃO MESA BRASIL – No exercício de 2017 foi realizada a parceria com o 

Projeto Mesa Brasil SESC, que, ao longo do ano realizou doações para a Instituição que 

contribuíram para o complemento das refeições servidas in loco, para as crianças e 

adolescentes. No mês de dezembro realizaram a doação de um CHESTER por família, 

contemplando as famílias das crianças e adolescentes dos projetos CESCER e Horizontes, 

totalizando a entrega de 59 aves. 
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CAMPANHA NATAL SEM FOME – O Banco de Alimentos de Sorocaba em parceria 

com o SMETAL (Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba) arrecadaram alimentos para 

montagem de 800 cestas básicas, entregues para famílias de Instituições com 

atendimento direto e/ou Instituições com atendimento na proteção social básica a 

crianças e adolescentes com famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.  A 

Associação LuAR recebeu da Campanha Nacional Natal Sem Fome 2017, 40 (quarenta) 

cestas básicas, as quais, foram entregues no dia 22 de dezembro para 23 famílias de 

crianças e adolescentes atendidas na Instituição, 11 famílias encaminhadas pelo CRAS 

novo Mundo e 06 famílias que eram beneficiárias do Projeto Cesta Verde (Projeto 

Promovido pelo Banco de Alimentos em 2016 e encerrado em 2017). 

 

EVENTOS 

FESTA DA FAMÍLIA – Os eventos ocorreram duas vezes no decorrer do ano, 

sendo no primeiro semestre em 25 de junho e no segundo semestre em 03 de 

dezembro. O evento Festa da Família contou com apresentações das crianças e 

adolescentes, exposições de trabalhos elaborados no decorrer do período de referencia, 

finalizando com um café da manhã para recepcionar os convidados - pais e familiares 

em geral dos atendidos no projeto CRESCER. 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE LACRES – No dia 14 de dezembro foi 

realizada a entrega de 8 garrafas pets de 2 litros com lacres de latas de alumínio 

arrecadados no decorrer do ano de 2017 pelas crianças e adolescentes do projeto 

CRESCER. Os lacres foram doados para a Comissão Municipal de Assistência Social de 

Votorantim - COMAS, contribuindo para campanha onde os lacres são trocados por 

cadeira de rodas (são necessárias para cada cadeira, 140 garrafas com lacres de 

alumínio). A cerimônia de entrega contou com a presença de representantes da COMAS. 

BAZAR - No exercício de 2017 foi realizado no salão da Instituição, o bazar 

comunitário, ocorrendo trimestralmente, com vendas de diversos produtos oriundos de 

doações para auxílio nas despesas da Instituição.  

*CRAS – No ano de referência ocorram, mensalmente, no salão da Instituição, as 

reuniões do CRAS acerca do Programa Bolsa Família e palestras de interesse social 

comunitário.  
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ENCAMINHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 

Atendimento Social – No ano de referencia realizamos atendimentos às famílias 

que vieram encaminhadas do CRAS (por intermédio e solicitação do Conselho Tutelar de 

Votorantim), para efetivação de matrículas para uma família, com uma criança de 8 anos 

e um adolescente de 12 anos (motivo do encaminhamento: baixa frequência escolar) e 

devido aos horários de escola dos mesmos não serem no período vespertino, não con-

seguimos realizar o atendimento. No entanto, ficaram nos registros institucionais para 

apreciação de vaga no inicio de 2018, conforme disponibilidade motivada por evasão no 

período de rematrícula.  

Recursos não Financeiros: 

Parcerias Pontuais: 

 Colégio Renascer 

 Colégio COC Santa Rosália 

 Leo Transportes 

 

Parcerias Recorrentes: 

 Natal Sem Fome 

 Banco de Alimentos de Sorocaba 

 Mesa Brasil SESC 

 Igreja Metodista Livre 

 SENAI 

 VALID 

 ACAP 

 

 

 Crianças e adolescentes de 6 a 20 anos de idade, em situação de vulnerabili-

dade e risco social e suas famílias.  

F.1 - PUBLICO ALVO 
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 Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios as-

sistenciais; Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou bene-

fícios, mas que ainda não foram contempladas. 

 

 

 

 60 crianças e adolescentes (Projeto CRESCER) 

 32 adolescentes (Projeto Horizontes). 

 32 adolescentes (Projeto Expandindo Horizontes) 

O atendimento ofertado pela LuAR é extensivo às famílias dos usuários. 

 

 

Nome Função Escolaridade 
Carga hr/ 
Semanal 

Regime de 
Contratação 

Alessandra Leme da Silva 
Auxiliar Cozinha/ 
Serv. Gerais 

Ensino Médio 40 hs CLT 

Alfredo Shigueo Hanada 
Instrutor Projeto  Ho-
rizontes 

 

Superior Completo 

 

3 hs 
MEI 

Anderson Rodrigues Mo-
raes 

Oficineiro - Jogos 
Ensino Supe-
rior/Cursando 

3 hs Voluntário 

Célia Nascimento 
Instrutora de Artes 
(Oficineira) -  Culiná-
ria 

Ensino Superior 3 hs Voluntária 

Edson Pires Duarte  Instrutor Judô Ensino Médio 6 hs MEI 

Emillye Parreira Ito 
Monitora - oficina de 
Jogos 

Superior Completo 3 hs Voluntária 

Isabelle Giorei Idelfonso  
Oficineira - Artetera-
pia 

Superior Cursando 3 hs Estagiária 

Jaqueline Neres dos San-
tos 

Oficineira - Artetera-
pia 

Superior Cursando 3 hs Estagiária 

Jefferson Rodrigues da 
Silva 

Instrutor de musicali-
zação 

Superior Cursando 20 hs MEI 

Joelma Hessel Assistente Social Superior Completo 30 hs RPA 

F. 2 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

F. 3 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
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Lincoln Augusto de Al-
meida 

Instrutor Projeto   
Horizontes 

Superior Completo 4 hs Voluntário 

Maria Lima Passador Cozinheira Ensino Médio 40 hs CLT 

Natalia Ramos Oficineira - Inglês Ensino Superior 
(Cursando) 

6 hs Voluntária 

Nikolas Vieira Spim 
Instrutor Projeto   
Horizontes 

Superior Completo 8 hs MEI 

Oziel Oliveira da Silva 
Oficineiro – Oficina 
Jogos e Oficina de 
Leitura 

Ensino Superior 
(Cursando) 

15 hs Voluntário 

Regiane Pereira da Silva Monitora  
Ensino Superior 
Cursando 

3 hs Voluntária 

Rosemeire D. L. de Melo 
Coordenação Projeto 
Horizontes 

Superior Completo 20 hs MEI 

Sandra Almeida Coordenação Superior Completo 25 hs MEI 

Silvana Silvana Eloisa Bria-
nezi 

Psicóloga Superior Completo 4 hs Voluntária 

Sueli Yosida 
Oficineira – oficina de 
raciocínio lógico 

Superior Completo 6 hs Voluntária 

Vânia Ferreira de A. Ortz 

Coordenadora Pro-
jeto CRESCER/Ofici-
neira (oficinas de lei-
tura, valores e jogos) 

Superior Completo 20 hs RPA 

Welingnton da Silva Me-
deiros 

Monitor Superior Completo 3 hs Voluntário 

 

 

Votorantim: Jardim Novo Mundo, Jardim Tatiana e Jardim Primavera. 

 

 

A avaliação realizada ocorreu através de registros de evolução do desenvolvi-

mento de potencialidades da criança e do adolescente observadas pela equipe técnica 

e/ou relatadas pelo usuário ou sua família. Realizamos avaliações semestrais junto ao 

usuário e família, através de questionário de avaliação de satisfação. Em Novembro, re-

alizamos uma roda de conversa com cada turma, onde cada criança e adolescente pôde 

F.4 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

F.5 - PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 
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avaliar as atividades desenvolvidas e sugerir melhorias. Todas as ações tiveram por ob-

jetivo promover a participação dos usuários na implementação do Plano de Trabalho 

para 2017, ação e execução dos Serviços socioassistenciais realizados pela LuAR, bem 

como, respaldar o planejamento das atividades para 2018. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar atividades socioassistenciais a crianças e adolescentes de 6 a 20 anos e suas famílias, no intuito de fortalecer a convivência familiar 

e comunitária e prevenir a ocorrência de risco social;  

 Promover o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, bem como encaminhamentos aos serviços ofertados pela rede de proteção, 

sempre que necessário, possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças e adolescentes; 

 Promover à criança/adolescente e sua família um ambiente saudável, rico em experiências lúdicas, lazer, recreação, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;  

 Garantir a segurança de acolhida à criança/adolescente e sua família; 

 Estimular o desenvolvimento integral da criança/adolescente, a fim de que se torne um adulto consciente de seus direitos e deveres, aptos 

a tomada de decisões adequadas à boa convivência em sociedade. 

 

N ATIVIDADE RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

01 Arte Terapia 

 Aumento na autoestima e na cooperação das atividades desenvolvidas em coletividade;  
 Melhora na coordenação motora fina e cognitiva;  
 Melhora na dedicação e no desempenho durante o processo de desenvolvimento das atividades; 
 100% das crianças e adolescentes avaliam positivamente as atividades realizadas.  
 

02 Brinquedoteca 

  Melhora na concentração e participação nas atividades em grupo e organização do espaço;  
 Aumento da cooperação grupal, integração e respeito entre os participantes; 
 Aumento a destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 
 90% dos participantes avaliam positivamente as atividades realizadas na brinquedoteca. 
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03 Dança 

 Melhora do desempenho físico, coordenação motora e aumento da concentração;  
 Maior flexibilidade e a agilidade corporal; 
 Aumento da destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 
 100% dos participantes avaliaram positivamente as atividades. 

04 Informática 

 Maior conscientização sobre a importância do habito da leitura; 
 Aumento da aquisição de informações; 
 Melhor na integração entre o grupo. 
 100% avaliam positivamente as oficinas de informática. 

05 Inglês 

 Maior conscientização sobre a importância de outras culturas;   
 Ampliação na imersão comunicativa com outra língua;  
 Melhora na interação entre os participantes; 
 90% dos participantes avaliam positivamente a oficina. 

06 Jogos e Brincadeiras  

 Melhora do desempenho físico, coordenação motora e aumento da concentração;  
 Aumento da cooperação, integração e respeito entre os participantes; 
 Aumento da destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 

 85% dos participantes avaliam positivamente as atividades de jogos.  

07 Judô 

 Melhora na coordenação motora;  
 Crianças e adolescentes preparadas para a defesa e não para o ataque;  
 Crianças e adolescentes com maior flexibilidade, força muscular e resistência física; 
 90% dos participantes avaliaram positivamente a oficina de judô; 

08 Música  

 Melhora na qualidade de vida através do som vocal; 
 Desenvolvimento da concentração e da coordenação motora; 
 Aumento da sociabilização e integração grupal; 
 Acuidade auditiva;  
 Aumento da destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 
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 100% dos participantes avaliaram positivamente a atividade. 

09 Oficina de Artes/Culinária 
 Melhora na coordenação motora e concentração;  
 Aumento da sociabilização e integração grupal; 
 100% dos participantes avaliaram positivamente a atividade. 

10 
Brincando com Matemática e 
Português Divertido/Leitura 

 Maior conscientização sobre a importância do habito da leitura; 
 Aumento da aquisição de informações e habilidade de raciocínio; 
 Melhora na integração entre o grupo; 
 90% dos participantes demonstraram melhora no vocabulário, expressão verbal e escrita, raciocínio 
lógico e hábitos de leitura. 

11 Valores 

 Fortalecimento dos valores sociais e emocionais;  
 Aumento da autoestima, autoconfiança e sentimento de acolhimento; 
 Melhora na convivência em grupo e na consciência sobre a importância da vida familiar;  
 Crianças e adolescentes com noções básicas de conceitos e valores de cidadania;  
 100% das crianças e adolescentes avaliam positivamente a oficina. 
 

13 
Projeto Expandindo             Ho-
rizontes 

 Aumento da autoestima e confiabilidade; 
 Melhoria na postura para área profissional 
 100% dos participantes avaliam positivamente a realização do curso. 
 

 
Votorantim, 30 de janeiro de 2018 

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.                                                                                                                                                 
 

                  KENJI YOSIDA - PRESIDENTE                                                      JOELMA HESSEL - ASSISTENTE SOCIAL 
                                                                                                                                               CRESS: 57 137 
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RELAÇÃO NOMINAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CRESCER, ATENDIDOS NO 

EXERCÍCIO DE 2017, QUE PERMANECEM MATRICULADOS E COM FREQUENCIA ATIVA.   

 

PROJETO CRESCER 

Nº NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE IDADE DATA NASC. 

1 Alisson Galdino da Silva 8 25/07/2008 

2 Ana Vitória de O. Brito 10 16/10/2007 

3 Arthur Eduardo Fermino 9 31/01/2008 

4 Bianca Felício de Almeida 6 02/05/2011 

5 Bruna Rafaelly Bernardino 6 19/03/2011 

6 Bruno Kayke Oliveira de Magalhães 8 13/11/2008 

7 Celso Pereira Rosa Neto 11 10/04/2006 

8 Caic Raimundo de Camargo 6 02/08/2010 

9 Daniel Felício de Almeida 9 30/04/2008 

10 David Magnum de Lima Júnior 7 29/10/2009 

11 Eduarda Almeida do Vale 11 05/03/2006 

12 Eduardo Henrique Santos Vicente 8 24/08/2008 

13 Emerson de Oliveira Almeida 7 31/07/2009 

14 Fabíola Rogéria Paiva Rosa 13 27/09/2003 

15 João Vitor Machado Barbosa 8 10/06/2008 

16 Julia Dias Ferreira de Lima 10 18/06/2007 

17 Júlia Oliveira Anastácio 8 18/08/2008 
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18 Karoliny Martins de Oliveira Fernandes 8 13/03/2009 

19 Kauane Cristina de Oliveira 10 07/10/2006 

20 Kauê Celso de Amorim 10 19/10/2007 

21 Kemily Vitória Santos de Matos 7 26/12/2010 

22 Ketilyn  Maiara Santos de Matos 10 14/08/2007 

23 Kevin Lucas Branco Tomaz 13 30/01/2004 

24 Leonardo Kayke Brito de Matos 12 07/03/2005 

25 Lucas Emanuel de Jesus Nascimento 6 04/04/2010 

26 Lucas Mateus Tavares 10 20/06/2006 

27 Luis Henrique Vicente dos Santos 8 15/09/2009 

28 Lukas Gabriel Corrêa 9 17/11/2007 

29 Maiara Cristina Teófilo de Almeida 8 08/09/2009 

30 Maria Eduarda da Silva Almeida 7 22/11/2009 

31 Maria Eduarda Santos Silva 8 04/04/2008 

32 Maria Fernanda Rodrigues Alves 6 27/12/2010 

33 Maria Isabelly de C. Monteiro 8 30/08/2009 

34 Maria Vitória Dias Ferreira de Lima 7 21/04/2009 

35 Mateus Procópio 12 14/05/2005 

36 Mateus Segati Lelis 14 14/05/2003 

37 Matheus Rafael Brandino dos Santos 7 10/08/2009 

38 Michel Cesar Jesus Nascimento 8 16/07/2008 

39 Natacha Amantino do Nascimento 8 18/08/2008 
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40 Nicolas Henrique Barbosa Nascimento 8 31/03/2009 

41 Nikolas Lorran da Silva Oliveira 12 07/12/2004 

42 Pablo Cauâ Carvalho Silva 14 17/03/2003 

43 Paulo Henrique Mendes Paulino 8 17/07/2008 

44 Pedro Henrique Bernardino Costa 7 27/11/2009 

45 Rafaelly Kevitllen C. dos Santos Silva 7 30/08/2010 

46 Richard Reis Barbosa 12 22/11/2004 

47 Robson Emanoel L. de Oliveira 6 09/02/2011 

48 Rodrigo Galdino da Silva 13 20/08/2003 

49 Ryan Reis Barbosa 8 29/10/2009 

50 Sara Emanuele de Camargo Monteiro 13 19/08/2004 

51 Sérgio Gabriel Ordonhes 9 10/09/2007 

52 Talisson Oliveira Neres Dias 10 18/04/2007 

53 Talita de Almeida Lanfrede 8 19/08/2009 

54 Tamires  Oliveira Neres Dias 12 27/12/2005 

55 Vitor de Oliveira Brito 9 16/10/2007 

56 Vitor Hugo Vieira Ramos 12 15/04/2005 

57 Vitoria Vicente dos Santos 9 15/06/2008 

58 Weslly Gabriel Pereira do Nascimento 6 25/07/2011 

59 Yasmin Jenifer Luz de Oliveira 9 05/09/2008 
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RELAÇÃO NOMINAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CRESCER, QUE FORAM MA-
TRICULADOS E ATENDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017 E SE DESLIGARAM DO PROJETO NO DECORRER DO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA. 

NNº NOME DA CRIANÇA/                 ADO-
LESCENTE 

IDADE DATA NASC. DATA DE INCRIÇÃO E                    
ENCERRAMENTO DE MATRÍCULA 

1 Nycolas de Paula Assis 13 06/12/2003 12/11/2015 a 02/2017                         

2 Meirielly Karolline da Silva 14 21/02/2003 24/11/2015 a 02/2017 

3 Leonardo de Aquino Uler 10 25/05/2007 15/03/2016 a 02/2017 

4 Ulisses Amantino de Camargo 13 14/06/2004 10/11/2015 a 02/2017 

5 Mariane Micaele Dias Celeri 8 14/09/2008 28/01/2016 a 02/2017 

6 Brian Kristian Carvalho de Oliveira 10 24/04/2007 16/02/2016 a 04/2017 

7 Ana Carolina Bonifácio da Silva 12 06/03/2005 15/02/2016 a 04/2017 

8 Carlos Eduardo Hemógenes da Silva 9 04/12/2007 15/20/2016 a 05/2017 

9 Majore Emily da Silva 7 19/11/2009 17/02/2016 a 02/2017 

10 Gabriel Galdino da Silva Nonato 7 13/10/2009 25/01/2017 a  02/2017 

11 Gustavo da Silva Alves 7 04/06/2009 23/01/2017 a 02/2017 

12 Geovana Kemily Porcelli dos Santos 6 17/09/2010 01/02/2017 a 02/2017 

13 Kauã Henrique Palomo 9 15/12/2008 01/02/2017 a 02/2017 

14 Karolaine Vitória Rodrigues de Souza 7 15/01/2010 06/02/2017 a 03/2017 

15 Caio Augusto Machado 11 02/01/2006 13/11/2015 a 01/2017 

16 Davi Mota Mat Sura 7 17/06/2009 25/01/2017 a 02/2017 

17 Sthefany Braz Correa de Moraes 10 21/02/2007 08/03/2016 a 01/2017 

18 Samuel da Silva Araujo 7 17/02/2010 24/11/2015 a 02/2017 

19 Nikolas Leonardo Aparecido Cardoso 11 19/04/2006 11/12/2015 a 01/2017 
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20 Jenyffer Rodrigues Freitas 11 28/02/2006 18/02/2016 a 01/2017 

21 Brian Mosiah das Graças 14 05/05/2003 13/11/2015 a 02/2017 

22 Rodrigo Henry 7 06/11/2009 13/02/2017 a 30/03/2017 

23 Antonia Fernanda de Oliveira Neves 7 14/11/2010 25/01/2017 a 02/2017 

24 Bryan Henrique Ricardo Bandeira 13 01/08/2004 07/11/2016 a 30/03/2017 

25 Luara Paloma Ap. de Azevedo 7 15/10/2010 02/2017 a 30/03/2017 

26 Lucas Gabriel Rodrigues da Cruz 12 12/03/2005 11/05/2016 a 06/2017 

27 Eduardo Henrique Lima de Freitas 8 24/08/2008 12/02/2016 a 08/2017 

28 Jhenyfer da Silva Freitas 12 28/02/2005 04/02/2016 a 07/2017 

29 Diogo Kaique de Oliveira 12 04/04/2005 05/2017 a 08/2017 

 

 

Projeto HORIZONTES TURMA - 2016 / 2017 – Turma 1 

Nº Nome Data Nascimento Telefone Aluno 

1 Bruna Aparecida Lessa da Silva 15/10/1999 (15) 996452209 

2 Cristiane Alves dos Santos 23/05/1998 (15) 981760061 

3 Daniel Bispo Vieira 08/01/1999 (15) 996460845 

4 Dyorge Lucas Andrade Pereira 14/01/1998 (15) 99683607 

5 Emily Oliveira Duarte 07/12/1997 (15) 997086053 

6 Hirlla Mayalle Silva dos Santos 17/08/1999 (15) 981202110 

7 Isabelle Bianca Alveachi Ferreira 29/12/1998 (15) 998087899 

8 Jackeline de Oliveira Teixeira 23/12/1999 (15) 33433410 
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9 Juliano Souza Moraes 28/11/1997 (15) 981288720 

10 Kaiane Aparecida Souza Mattos 06/09/1999 (15) 996952499 

11 Kawan dos Santos Esteves 12/10/1998 (15) 988112670 

12 Luan Oliveira Lopes 28/08/1999 (15) 997148803 

13 Nicole Lemes Santos 18/07/2000 (15) 997355958 

14 Rafael Renan de Camargo 25/09/1995 (15) 998562169 

15 Rafael Rodrigues de Oliveira 20/04/1997 (15) 98110-6255 

16 Thais Fernanda  Quevedo Freitas 08/08/1999 (15) 997294872 

 

Projeto HORIZONTES TURMA - 2017 / 2018 – Turma 2 

1 Anderson Bogo da Silva 05/03/1999 (15) 99123-3155 

2 Andreza Cardoso de Matos 16/07/1997 (15) 98128-5534 

3 Anna Carolina de Queiroz Macedo 30/08/1998 (15) 98807-8270 

4 Elieber Luan de Oliveira 05/01/1998 (15) 3247-3584 

5 Eric Nathan Pereira 10/10/1998 (15) 9971-78148 

6 Felipe Alberto de Toledo 21/12/1999 (15) 9980-84964 

7 Felipe Matheus Silva dos Santos 19/09/1998 (15) 9980-14084 

8 Felipe Oliveira Pereira 14/07/2000 (15) 9967-49852 

9 Gabriele Constante Alves 03/06/1999 (15) 9972-61404 

10 Gabriel dos Santos Cardoso 28/09/1999 (15) 9972-86331 

11 Jhenife Pereira de Almeida 22/10/2016 (15) 9740-48259 

12 Juliana Queirós Camargo 27/05/1998 (15) 9968-28081 
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13 Lavinnya Priscilla Gonçalves 25/07/1999 (15) 9972-12319 

14 Natalia Nicole Dias Tavares 29/05/2000 (15) 9976-88952 

15 Taina Rafaele dos Santos 21/08/1998 (15) 3365-08385 

16 Vitor Seredião de Souza 22/02/2000 (15) 9813-34259 

 

 

PROJETO HORIZONTES 

Pessoas que ingressaram em 2017, no curso auxiliar administrativo e permanecerão pelo período de 10 
meses. 

Nº NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE IDADE DATA NASC. 

1 Adriel Barbosa dos Santos 18 21/06/1999 

2 Allen Eduardo Faria 17 07/01/2000 

3 Amanda Carolina de Oliveira 16 20/04/2001 

4 Beatriz Ramos Sato 17 02/09/2000 

5 Brenon Prestes Santos 18 14/05/1999 

6 Camila Camargo Novais 18 25/04/1999 

7 Cinthia Caroline Sena Menezes 17 21/06/2000 

8 Cleison Ribeiro Camargo 17 02/12/2000 

9 Gabriela Cristina Alves da Silva 19 23/12/1998 

10 Italo Batista da Silva 17 13/02/2000 

11 Izabely Cristiny da Veiga e Silva 17 26/06/2000 

12 José Wemerson R. da Silva 17 20/11/2000 

13 Leonardo Tomaz M. de Oliveira 17 28/04/2000 
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14 Taís Ariadina Vieira Santos 18 30/11/1999 

15 Thalia Letícia de Oliveira Yasmin Sampaio Vieira 17 22/05/2000 

16 Yasmin Sampaio Vieira 17 21/11/2000 

 

LISTA NOMINAL DOS ATENDIDOS NAS OFICINAS DE DANÇA PARA A COMUNIDADE, DURANTE O SE-
GUNDO SEMESTRE/2017. 

Nº NOME 
DATA 
NASC. 

RG CPF 

1 
Adriana - - - 

2 Amanda Carolina de Oliveira 20/04/2001 - - 

3 Ana Caroline da Silva 02/03/2005 60.203.963-0 - 

4 Andressa Tedesco Palmeira 02/06/2000 58.057.736-3 501.724.358-54 

5 Beatriz Ramos Soto 02/09/2000 - - 

6 Caroline Gomes da silva 11/04/2000 60.457.753-9 - 

7 Daiane da Rocha Silva Marques 08/06/1981 33.247.394-6 222.773.548-13 

8 Eduarda Delfina de Oliveira 17/05/1994 -- - 

9 Elcio Leandro Oliveira de Almeida 16/09/1996 - - 

10 Ellen Cristina dos Passos da Silva 08/10/1996 - - 

11 Erica Maria de Oliveira 16/05/2001 - - 

12 Gabriela Cristina Alves Silva 23/12/1998 - 374.910.378-01 

13 Gabriela Ribeiro de Campos 10/04/1999 - - 

14 Gabriela Roberta Vieira de Souza 02/09/2001 60.415.413-6 418.835.548-45 

15 Gabriele Eduarda Garcia 12/11/2004 - - 

16 Giovana Camily Pereira 26/04/2003 - - 

17 Ingridi Lisboa Trindade 07/11/2001 52.118.978-0 - 
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18 Jeniffer Caroline Rodrigues dos Santos 10/03/1999 56.609.722-9 457.365.958-77 

19 Moises Elias Rodrigues Barbosa 10/10/1998 62.881.990-0 520.202.958-65 

20 Monica Maria da Silva 16/08/1997 - - 

21 Rafaely Eduarda Cristelli 20/03/2001 56.757.996-7 410.489.757-06 

22 Tais Ariadina Vieira dos Santos 30/11/1999 - - 

23 Ulisses Amantino de Camargo 14/06/2004 59.222.808-3 - 

24 Vitoria silva Marques 09/05/2006 58.803..563-4 485.896.208-32 

 

 
LISTA NOMINAL DAS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO “MULHERES NOVO MUNDO”  

 
 

Nº NOME NASC. PROFISSÃO 

1 Antonia Luciana Barros da Silva 35 Vendedora autônoma 

2 Camila Sampaio 35 Manicure (Autônoma) 

3 Claudia de Oliveira 29 Doméstica 

4 Claudineia Regina de Paula 42 Artesã (Autônoma) 

5 Daiane Martins de Oliveira 25 Balconista 

6 Eduarda Delfina de Oliveira 23 Desempregada 

7 Elaine Bueno de Camargo Monteiro 25  - 

8 Eriane dos Santos Matos 26 Vendedora de roupas (Autônoma) 

9 Fernanda Paiva 18 Estudante 

10 Jéssica Tozze 25 Artesã (Autônoma) 

11 Joelma (Luar) 36   Assistente Social 

12 Karina V. Matos 21 Balconista 

13 Marcia Aparecida Machado   - 

14 Maria Aparecida da Paz Nogueira   Auxiliar de Cozinha (desempregada) 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2017 

Página 43 de 53 

 

15 Maria Lucia 42 Desempregada 

16 Marina Paiva Pereira 45 Doméstica 

17 Marinalva Vieira Ramos 36 Doméstica 

18 Quédima Cristina Inácio 41 Desempregada 

19 Silmara de Oliveira 34 - 

20 Tania Regina Silva 44 Bombeiro/Tec. Seg. 

21 Tatiana de Carvalho Silva 42 Artesã (Autônoma) 

22 Tatiane Carvalho 33 Diarista 

  

TOTAL DE ATENDIMENTO 

Em 2017, a LuAR atendeu diretamente 182 pessoas e suas famílias, somando 728 pes-

soas atendidas indiretamente.  
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REGISTRO FOTOGRÁFIUCO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017 

 

DANÇA 

           

 

LEITURA 

                                                                                                 

 

    OFICINA DE ARTES/CULINÁRIA 
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FESTA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

              

 

BRINCANDO COM A MATEMÁTICA 
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                        MÚSICA        JOGOS 

         

 
 

PORTUGUÊS DIVERTIDO E LEITURA 

                   

 

JUDÔ 
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BRINQUEDOTECA 

       

 

 

                   BRINQUEDOTECA                                                                               VALORES 

                    

 

 

FESTA DE ANIVESÁRIO 
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ARTES 

   

 

 

CULINÁRIA 

             

 

ARTETERAPIA 
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INFORMÁTICA 

  

 

 

JOGOS 
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MUSICALIZAÇÃO                  

  

CAMPANHA LACRE LEGAL  
(ARRECADAÇÃO DE LACRES DE ALUMÍNIO PARA TROCA POR CADEIRAS DE RODAS) 

  PROJETO HORIZONTES (PARCERIA LUAR/SENAI/VALID) 
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PROJETO MULHERES NOVO MUNDO (PARCERIA LUAR/ENACTUS - UFSCAR) 

   

 

REFEITÓRIO LUAR 

   

 

DOAÇÃO MESA BRASIL (ENTREGA DE CHESTER)  
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CAMPANHA NATAL SEM FOME  

(ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS - BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA E SMETAL) 

  

   

DIA 16/11- PASSEIO PARQUE CHICO MENDES 
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DIA 25/10 - MÁGICA E PALHAÇOS NA LUAR                     DIA 23/11 - VISITA ALUNOS COLÉGIO RENASCER 
(ENTREGA DE PRESENTES)    

 

 

FESTA DA FAMÍLIA 

  

  

 

 

 

 

 


